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Δραστηριότητα έπειτα από καιρό, έδειξαν οι κυβερνητικοί βουλευτές Μαντάς και Στέφος,
την περασμένη Τρίτη.

Είμαι από αυτούς που εξετάζουν με διαολεμένη επιμονή, τα όσα λένε και κάνουν οι
κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι για να σας βοηθήσω να διαπιστώσετε αν αξίζουν τα
λεφτά τους ή όχι...

Χωρίς αξιολογικές κρίσεις άλλες επί του παρόντος, και μένοντας στην ουσία όσων έγραψαν
οι συνεργάτες τους στα δελτία τύπου που έστειλαν, έχω να επισημάνω ότι είχαμε
δραστηριότητα από τον αγαπημένο της στήλης Γιάννη Στέφο, έπειτα από καιρό, ενώ ο
Χρήστος Μαντάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από πάρα πολύ καιρό,
προώθησε – το γραφείο του, όχι ο ίδιος - το δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού για
τη γέφυρα της Πλάκας. Από τον Χρήστο Μαντά, παίρνουμε τα τελευταία τρία χρόνια, κατά
κόρον, μόνο απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων που δίνει στις τηλεοράσεις
και τα ραδιόφωνα πανελλαδικής εμβέλειας.

Ο κ. Μαντάς έβαλε επίσης, τα τρία τελευταία χρόνια, το όνομά του σε κάποιες κοινές
δηλώσεις με τους άλλους κυβερνητικούς βουλευτές του Νομού μας, μετρημένες με τα
δάχτυλα των δύο χεριών.

Οράματα για νέες υποδομές (2)

Ο Γιάννης Στέφος από την άλλη, σχεδιάζει οραματικά, και στην τελευταία ανακοίνωσή του,
αναφέρεται στην αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας καλλιτεχνικού σχολείου στην πόλη
μας.
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«Η ανάγκη ίδρυσης καλλιτεχνικών γυμνασίων είναι αντίστοιχη με την ανάγκη που
κατέστησε εφικτή την ίδρυση μουσικών γυμνασίων» λέει ο βουλευτής και τονίζει ακόμα πως
«η παρουσία ενός τέτοιου σχολείου σε συνδυασμό με τη λειτουργία της πολυτεχνικής
σχολής, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εκπαίδευση σε
όλες τις βαθμίδες και μπορεί να εξασφαλίσει τη διαδραστικότητα ανάμεσα στην
εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία» - το τελευταίο δυσκολεύομαι να το συλλάβω: εννοεί
ότι δεν έχουμε πολλούς καλλιτέχνες στα Γιάννενα ή μήπως, ότι οι ενεργοί καλλιτέχνες της
πόλης μας δε συνδέονται με την κοινωνία; Τέλος πάντων...

Ως εκπαιδευτικός πρωτίστως, ο κ. Στέφος, έχει αλήθεια, σαφή εικόνα για τα προβλήματα
λειτουργίας, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, του μουσικού σχολείου; Γνωρίζει ακόμα, πως
από την εποχή του Γιώσα στη διεύθυνση του σχολείου, πάγιο αίτημα ήταν η ανέγερση νέου
κτιρίου, θέμα που ουδέποτε αντιμετωπίστηκε σοβαρά από τις τοπικές αρχές;

Σε μια εποχή με τις ιδιαιτερότητες του σήμερα, πρώτιστο καθήκον όλων είναι να
διασφαλίζουν αυτά που έχουμε και ανάλογα με τις ελάχιστες δυνατότητες της χώρας, να
σχεδιάζουμε κι άλλα. Ας το έχουν κατά νου αυτό οι «σύντροφοι», ώστε να είναι πιο
φειδωλοί στα οράματα...

Αντιπολίτευση στον Τσίπρα από τον Δημητρίου!

Μπερδεύτηκα, ομολογώ, όταν είδα τον τίτλο του μηνύματος, με το δελτίο τύπου της
παράταξης «Κίνηση Επιχειρηματιών για την Ανάπτυξη»: Δ.Τ. (σ.σ. Δελτίο Τύπου) για το
Κοινωνικό Μέρισμα!

Μπερδεύτηκα γιατί νόμισα ότι πρόκειται για ανακοίνωση κόμματος της αντιπολίτευσης,
απέναντι στην ωμή κοροϊδία του τσίρκου που λέμε κυβέρνηση. Κι όμως, είναι ανακοίνωση
μιας επιμελητηριακής παράταξης που ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, εξ ονόματος
των χιλιάδων «τίμιων, μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών» του Νομού
Ιωαννίνων που στραγγαλίζονται φορολογικά, για να μπορεί ο Τσίπρας να κάνει
διαγγέλματα ως άλλος μονάρχης, μοιράζοντας ψίχουλα.

Η ανακοίνωση τονίζει σε κάποιο σημείο: «...ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση διανέμει σε
αναξιοπαθούντες ένα πενιχρό βοήθημα, το οποίο απέκτησε καθιστώντας επίσης
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αναξιοπαθούντες εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίους επιχειρηματίες». Καταλήγει δε η
παράταξη Δημητρίου καλώντας τον Πρωθυπουργό να καταλάβει ότι η μόνη δραστηριότητα
που παράγει πραγματική «υπεραπόδοση», είναι η επιχειρηματικότητα.

Δεν υποστηρίζω πως έχει άδικο με τα όσα λέει, η παράταξη του Κέντρου στο Επιμελητήριο
Ιωαννίνων, πιστεύω ωστόσο ότι και οι εντυπωσιασμοί με προεκλογική στόχευση, οφείλουν
να τηρούν ένα μέτρο. Και το λέω, με καλή προαίρεση...

Η ΤΕΡΝΑ παντού...

Ημέρα δημοπράτησης η σημερινή, της οδικής σύνδεσης Ιόνιας – Τζουμέρκων, ενός από τα
μεγαλύτερα έργα σε προϋπολογισμό που έχει υλοποιηθεί στην Ήπειρο, από την Περιφέρεια
– η ενοποίηση των θεάτρων αποτελείται από πολλά υποέργα, ενώ το εργοστάσιο
απορριμμάτων δεν χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια.

Το τελευταίο το υλοποιεί ως γνωστόν, θυγατρική της ΤΕΡΝΑ και την εταιρεία αυτή βρίσκει
κανείς σήμερα, σχεδόν κάτω από όποια πέτρα κι αν σηκώσει στην περιοχή μας...

Θα ρισκάρω και μια πρόβλεψη: και το έργο της σύνδεσης Ιόνιας – Τζουμέρκων, η ΤΕΡΝΑ θα
το πάρει.

Τα προγνωστικά της δεύτερης μάχης της Κεντροαριστεράς

Σε τέσσερις μέρες, ανοίγουν ξανά οι κάλπες της Κεντροαριστεράς για τους δύο
μονομάχους, Φώφη και Ανδρουλάκη.

Η διαφορά του πρώτου γύρου, μεταξύ των δύο, είναι πολύ μεγάλη για να υπάρχουν
ζωντανές ελπίδες ανατροπής της, στο στρατόπεδο του ευρωβουλευτή της ΕΛΙΑΣ. Την ίδια
ώρα, καταγράφεται και μια τάση μετατόπισης των Καμινικών προς την πλευρά της
προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αν και δε μπορώ να πω με ασφάλεια ότι αυτό έχει γενικευμένο
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χαρακτήρα ρεύματος.

Ούτως ειπείν... η μοναδική στιγμή έντασης των προηγούμενων ημερών, στη διάρκεια της
προεκλογικής διαπάλης μεταξύ των εννιά υποψηφίων και των επιτελείων τους, στο Νομό
Ιωαννίνων, ήταν αυτή που περιέγραψα σε σχόλιο του περασμένου Σαββάτου, με αφορμή το
κείμενο υπογραφών υπέρ Καμίνη. Αν κάποιοι δικαίως αγανάκτησαν με τις μεθοδεύσεις του
«ανδρουλακικού» μηχανισμού, είναι δυνατόν να πάνε τώρα να ψηφίσουν τον ευρωβουλευτή;
Η λογική λέει όχι.

Όσο για τους «ποταμίσιους», αυτοί δεν θα πάνε καθόλου να ψηφίσουν. Ούτε τα μέλη των
εφορευτικών επιτροπών που προέρχονται από το «Ποτάμι» δεν θα εμφανιστούν την
Κυριακή, θυμηθείτε το...

Οι ψηφοφόροι τέλος, των άλλων τριών – Μανιάτη, Ραγκούση και Γάτσιου – λογικά θα πάνε
με τον διαφαινόμενο νικητή, αν δεν πάρουν και ανοιχτά γραμμή από τους υποψηφίους να
στηρίξουν Φώφη, εφόσον, δεν αποκλείω να τους πείσει η πρόεδρος για τη μετεκλογική τους
αξιοποίηση.
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